Warszawa, 27.04.2018 R.

INFORMATOR ZWIĄZKOWY
NR 3/2018
Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań , w których uczestniczyli Przedstawiciele
naszego związku;
 13 kwietnia 2018 roku – spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Prezesem
Zarządu J. Lacombe oraz Dyrektorem HR i Dyrektorem DF w sprawie negocjacji płacowych w
Spółce. Strony doszły do porozumienia. W tej sprawie był wydany oddzielny komunikat.
 17 kwietnia 2018 roku – spotkanie Prezydium Koalicji Związków Zawodowych z Dyrektorem
HR Veolia Polska Panią Magdaleną Bezulską oraz Dyrektorami HR z Warszawy, łodzi i
Poznania. Tematem spotkania było; omówienie sytuacji bieżącej poszczególnych spółek oraz
wyników badania Klimatu Społecznego w poszczególnych Spółkach Grupy jak również
Regulamin Premii Partycypacyjnej na przyszłe lata.
 19 kwietnia 2018 roku – spotkanie Prezydium Zarządu WZZC z Panią Ewą Sokół Dyrektorem
Sprzedaży z firmy Mentor S.A. w celu omówienia zamówienia usługi dla członków naszego
związku „Prawnika na telefon” W tej sprawie była informacja do członków WZZC. Czekam na
zgłoszenia chętnych, którzy chcieliby mieć taką usługę. Umowa byłaby zawarta na rok.
Członek Związku nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ umowę zawiera
Związek.
 20 kwietnia 2018 roku – Posiedzenia Zarządu WZZC. Porządek posiedzenia obejmował
następujące tematy:
- Negocjacje podwyżkowe,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- Badanie Klimatu Społecznego,
- Premia Partycypacyjna,
- PDO 2018
- Wartościowanie stanowisk,
- Szkolenie dla Zarządu,
- Pomoc prawna dla pracowników członków WZZC,
- Sytuacja z PGNiG
 25 kwietnia 2018 roku - spotkanie przedstawicieli strony społecznej z Zarządem Spółki.
Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. prezentacja wyników finansowych Spółki za I kwartał 2018 roku w odniesieniu do
budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki za I kwartał 2018 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji,
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4. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówiła i przedstawiła Pani Dyrektor Joanna Orłowska.
Wykonanie za I kwartał 2018 roku: EBITDA wyniósł 111 721,3 KPLN i osiągnął poziom powyżej
budżetu o 4,1%. Zysk netto wyniósł 63 026,3 KPLN i jest o 2,4 % powyżej założeń
budżetowych.

Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu I kwartału 2018 roku wyniósł 46,0 MW.

Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci za I kwartał br.
- zestawienie awarii i prewencji za I kwartał 2018 roku (w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej
Ad. 4 W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- Umowa z PGNiG Termika,
- Sekwoja
- PDO – 2018,
- Wartościowania Stanowisk Pracy,
- Premia i podwyżki. Przełożony ma obowiązek informować każdego pracownika (ile i za co).
Informacje dotyczące odbytych spotkań przekażemy w kolejnym numerze Informatora.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie problemów występujących w Państwa jednostkach i
tematów, które wymagają omówienia na spotkaniach z Zarządem Spółki.
Przewodniczący WZZC
Władysław Zalewski
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